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العملي / الميداني / التدريب  الدروس الخاصة  المحاضرة
التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 العملي  أخرى

14 
 

 ساعة 2× 12عملي  12 12العملي 

 
 محتوى العملي 

 ات واألجهزة المستخدمة في تجارب األجنةالتعريف باألدو العملي األول

 عمل األنشوطة الشعرية وسحب األنابيب الدقيقة  العملي الثاني 

 تنشيط المبايض بالهرمونات في الضفدعة العملي الثالث 

 تنشيط المبايض بالغدة النخامية للضفدعة وعمل التلقيح الخارجي العملي الرابع

 يلية في  ابوذنيبةتجدد الزعنفة الذ العملي الخامس 

 عمل النافذة لجنين الدجاج  العملي السادس

 عمل الغطاء القشري وتنمية جنين الدجاج العملي السابع 

 عمل شرائح لجنين الدجاج العملي الثامن 

 الدجاج او الفئران  تأثير بعض المشوهات على نمو األجنة العملي التاسع 

 ية وتجميدها للفئرانجمع الحيوانات المنو  العملي العاشر 

العملي الحادي 

 عشر 

تنشيط المبايض في الفئران وعمل اإلخصاب االصطناعي في الطبق تنشيط 

 المبايض في الفئران وعمل اإلخصاب االصطناعي في الطبق

العملي الثاني 

 عشر

 االختبار النهائي الموعد األسبوع قبل االختبار اإلعدادي العام الرابع عشر

 درجة اختبار نهائي  20درجات  تقارير أسبوعية  10التقييم  
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 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
 المقدمة  ومحتويات المقرر ومتطلباته  -

 لمحة تاريخية عن علم األجنة التجريبي -

 1 األسبوع األول

 التمايز الخلوي والحث الجنيني :
  Cellular Differentiationالتمايز الخلوي: ( أ)

  Determinationتمايز الخلوي التحديد وال -

 العوامل التي تتحكم في التمايز الخلوي: -

 دور النواة في عملية التمايز الخلوي -1

 دور السيتوبالزم في عملية التمايز الخلوي -2

 دور الهرمونات في عملية التمايز الخلوي -3

 دور العوامل البيئية في التمايز الخلوي -4

 الحث الجنيني: ( ب)
  Embryonic Inductionتعريف الحث الجنيني  -

  Embryonic Organizerالمنظمات الجنينية :  -

 في البرمائيات ، والطيور ،والثدييات  -

 استنتاجات على تجارب الحث الجنيني -

 األسبوع الثاني

 

 

 

 

 

 

 األسبوع الثالث

 

 

 األسبوع الرابع
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 Cancer and الخاليا الجنينية والخاليا السرطانية

Embryonic cells 
  ةطانية /المواد الكيميائية المتسرطنالخاليا السر

 اإلشعاع والسرطان / نظريات التسرطن 

 أوجه الشبه بين الخاليا الجنينية والخاليا السرطانية 

 1 األسبوع الخامس

  Teratologyالتشوهات الخلقية:
 الفترة الجنينية الحرجة 

 الدراسات التجريبية 

 نةالعوامل التي تحدث التشوهات الخلقية في األج

 1 األسبوع السادس

 1 األسبوع السابع درجات 10التشوهات الخلقية( من أوال إلى )األختبار الشهري 

 Parthenogenesisالتكاثر العذري 
 مفهوم التكاثر العذري -

 التكاثر العذري االصطناعي -

 تفسير حدوث التكاثر العذري -

 1 األسبوع الثامن

 Artificialالتلقيح واإلخصاب  االصطناعي 

Insemination (AI) And In vitro 

fertilization(IVF)  
 أنواع التلقيح االصطناعي -

 جمع الحيوانات المنوية /جمع البويضات  -

التلقيح و اإلخصاب االصطناعي في الحيوانات المعملية  -

 والحقلية

 اإلخصاب االصطناعي في اإلنسان وطفل األنابيب  -

 األسبوع

 التاسع

 

 

 والعاشر
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 يه على األجنة دراسات  تطبيق
  Identical twin productionإنتاج التوائم  -

  Cloningاالستنساخ -

 Chimeraدمج األجنة  -

  Cry preservationتقنية حفظ وتجميد األمشاج واألجنة -

 Stem cellsالخاليا الجذعية   -

 األسبوع الحادي عشر

 

 والثاني عشر

 

 والثالث عشر
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 1 األسبوع الرابع عشر   درجات ( 10وإلقاء البحث ) بحثاألختبار الشهري الثاني  
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